
 

 
In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werken opdrachtgevers &   
opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. 
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 Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf D Bedrijf E 
Omvang 
organisatie 

10 
medewerkers 

30 
medewerkers 

60 
medewerkers 

200 
medewerkers 

2000 
medewerkers 

Certificatie      

Auditduur 2 2,4 3 5 8,5 
Auditkosten € 3300 € 3800 € 4800 € 6700 € 13.000 
Ervaringsaudit      
Auditduur 1 1 1 1,5 2,2 
Auditkosten € 1600 € 1600 € 1600 € 2100 € 3300 
Self assessment      
Auditduur 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Auditkosten € 930 € 930 € 930 € 930 € 930 

 
Toelichting 
• De tabel geldt voor trede 2. Voor trede 3 zijn de auditduur (en dus ook de kosten) een factor 1,5 hoger. 
• In deze tabel is het gemiddeld aantal dagen per jaar inzet van auditoren aangegeven. De auditduur is in jaar 2 en 3 

lager dan in jaar 1, zoals aangegeven in document N 67 op: www.safetycultureladder.com/veiligheid-in-
aanbestedingen-bouw/. 

• Interviews voor certificatie en voor ervaringsaudit worden afgenomen door 2 auditoren.  
• Voor de verificatie van een SAQ (Self Assessment Questionnaire), gap-analyse en actieplan in jaar 1 geldt een hele 

mandag (1 auditor). 
• Voor de check op (aanpak en voortgang van) het actieplan in jaar 2 en jaar 3 van een self-assessment of een 

ervaringsaudit geldt een halve mandag (1 auditor). 
• De kostenindicatie is op basis van een gemiddeld dagtarief van € 1.400,- (ruim gesteld). Bij certificatie en ervaringsaudit 

zijn ook de geldende certificaatafdrachten meegerekend (naar boven afgerond).  
• De kostenindicatie is exclusief interne kosten voor het voorbereiden op en bijwonen van audits e.d.. 
• Aan deze kostenindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het bepalen van de kosten in een specifieke 

situatie dient contact te worden opgenomen met een Ladder Certificerende Instelling (LCI). Zie: 
www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/. 
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